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WSTĘP	

Punktem wyjścia do podjęcia prac był zakup nowego aparatu nurkowego typu �����. Aparat nurkowy produkcji 

francuskiej jest następcą aparatu typu ����	 
 68. Zasada działania aparatu i podejście do modelowania jego wentylacji nie 

będzie tutaj przedstawiane, gdyż opisano je wcześniej [10]. 

Sytuacja problemowa 

Potrzeba rozpoczęcia eksploatacji aparatu ����� wymusiła konieczność przeprowadzenia odpowiednich szkoleń 

dla nurków. Początkowo zakładano, że zostanie w tym celu wykorzystany system dekompresji używany we Francuskiej 

Marynarce Wojennej, jednak później zdecydowano się na budowę systemu krajowego. 

W latach 2009-2011 wdrożono system dekompresji dla nurkowań szkolnych w ramach projektu wdrożeniowego nr 

0001/R/T00/ 2009108 pt. „Projektowanie dekompresji w misjach bojowych” zrealizowanego na zamówienie Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju.  

Obecnie są podejmowane działania związane z opracowaniem technologii wykorzystania aparatu i dekompresji dla 

podwodnych działań minerskich MCM 1 i EOD 2 z wykorzystaniem sztucznych czynników oddechowych dla zakresu 

głębokości do  ∈ �60; 80�	��� i aparatu nurkowego typu �� 
 ���	�����	 ����� 3.
Opracowanie i przyjęcie określonych procedur kalkulacji i walidacji dekompresji jest istotne, gdyż stanowi 

podstawę do przygotowania sposobu oceny bezpieczeństwa nurkowania.  

W ramach projektu opracowano sposób kalkulowania dekompresji w misjach minerskich w powiązaniu  

z przewidywanym ryzykiem zaistnienia choroby dekompresyjnej. Pozwoli to na rozwinięcie potencjału operacyjnego  

w zakresie wykorzystania do realizacji podwodnych działań minerskich wdrożonego do użytkowania aparatu nurkowego 

����� 4  
Na kontynuację eksperymentów z udziałem ludzi w ramach umowy nr DOBR/0047/R/ ID1/2012/03 o wykonanie 

projektu rozwojowego pt. " Projektowanie dekompresji dla nurkowań MCM "uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej przy 

Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Publikacja zawiera efekty przeprowadzonych badań w Akademii 

Marynarki Wojennej w Gdyni, zwanej dalej ���, finansowanych ze środków na naukę w latach 2013 − 2015 w ramach tego 

projektu. 

METODA 

Założenia dekompresyjne 

Artykuł zawiera analizy wyników 31 eksperymentalnych nurkowań trymiksowych 5 �� przeprowadzonych w ��� 

dla aparatu nurkowego �� 
 ���	�����	�����. 
Przy wcześniejszych analizach6 jako porównawcze przyjęto rozkłady dekompresji generowane przez 

oprogramowanie ��	��, dla liberalnej metody ����� 
 100. Wstępnie uznano za bezpieczne7 rozkłady otrzymane  
w podejściu AMW przy uwzględnieniu modelu wentylacji przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego 8 [9].  

Do zaproponowania nowego systemu dekompresji wykorzystano jedynie podejśc ie  AMW , uwzględniając 

wcześniejsze ustalenia z Gestorem [13,14]. 

Założono, że minimalna zawartość tlenu w obiegu podczas pobytu na dnie ��
�

�

�� będzie wyższa niż ��
�

�

��   
21%���/��. Zrobiono tak na podstawie wyników poprzednich badań dla mieszanin nitroksowych9 �� [9]. Założono, że 10	
�$% przed rozpoczęciem zanurzania nurek będzie oddychał �� z aparatu na powierzchni. 

Zastosowano stacje dekompresji tlenowej zaczynające się od 12	���, lecz trzykrotne przepłukanie obiegu tlenem

prowadzono już na stacji 15	��� przed jej opuszczeniem – rys. 1.

Trzykrotne płukanie przestrzeni oddechowej tlenem polega na trzykrotnym powtórzeniu procedury jednokrotnego płukania, 

która polega na trzykrotnym wydmuchaniu czynnika oddechowego z płuc do wody i dopełnieniu przestrzeni oddechowej 

tlenem.  

Rys. 1. Profil dekompresji � dla podejścia AMW. 
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Jeśli stacja 15	��� nie występuje, to i tak zasilanie tlenem zostaje uruchomione na głębokości 15	��� i płukanie

przestrzeni oddechowej tlenem występuje podczas procesu wynurzania do pierwszej stacji dekompresyjnej poniżej 

głębokości 15	���. Szybkość dojścia do pierwszej stacji przyjęto na poziomie '( ) 15	��� ∙ �$%��.

Podczas dekompresji tlenowej w czasie przejścia pomiędzy stacjami z szybkością '( ) 3	��� ∙ �$%�� zalecano

jednokrotnie płukać przestrzeń oddechową. Jednokrotne płukanie polega na trzykrotnym wydmuchaniu czynnika 

oddechowego z płuc do wody i dopełnieniu przestrzeni oddechowej tlenem. Podczas eksperymentów okazało się, że takie 

płukanie nie jest konieczne, choć zalecane. W obliczeniach założono, że podczas dekompresji tlenowej zawartość ��

w obiegu wyniesie ���

���  90%��
/��.

Choć możliwe jest zaprojektowanie procedury nurkowań powtarzalnych, to przy opracowywaniu systemu 

dekompresji dla nurkowań eksperymentalnych nie zajmowano się tą problematyką, gdyż nurkowania takie są mało 

efektywne już dla głębokości 45	���.
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Tab. 1 

Przykładowa tabela dekompresji zasadniczej i awaryjnej ��/�� dla aparatu �� − ��� ���	
 ���	� zasilanego ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��

��%��� ⋮ 41��

��%��. 

Trimiks ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��
��%��� ⋮ 41��

��%��� 

Głębokość 

Czas 

na  

dnie 

Szybkość 

wynurzania 

do pierwszej 

stacji 

Stacje dekompresyjne 

[����] Całkowity 

czas 

dekompresji③ 

Stacje dekompresyjne 

[����] 

��① ��①(��
②) 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

27 24 21 18 15 12 9 6 3 
Gradient wg AMW     ��①(��

②) 
Czas na stacji 

[����] [��	] [��	] [��	] [��	] [%] 

80 

5 4 − − 2 2 3 3(1) 4(1) 6(2) 14(3) 49(29) − − 82 93 98 84(66) 87(68) 93(82) 90(89) 92(93) 

6④ 4 − − 3 2 3 4(1) 5(2) 7(3) 25(4) 64(33) − − 90 83 90 99(73) 93(82) 94(86) 94(84) 87(94) 

7⑤ 4 − 3 3 3 1 (2) (3) (3) (8) (42) − 85 81 79 85 (93) (91) (84) (91) (94) 

8⑤ 4 − 3 3 3 3 (2) (3) (4) (11) (47) − 90 85 88 93 (92) (91) (89) (94) (92) 

9⑤ 4 − 3 3 4 3 (2) (4) (6) (12) (53) − 94 90 96 97 (96) (95) (90) (93) (93) 

10⑤ 4 3 3 4 5 3 (3) (4) (8) (14) (64) 86 84 91 92 93 (92) (90) (92) (94) (94) 

11⑤ 4 3 4 4 5 4 (3) (5) (9) (16) (70) 88 90 88 95 95 (92) (92) (93) (95) (93) 

5 4 − − 2 2 3 3(1) 4(1) 20(5) − 49(29) − − 82 93 98 84(66) 87(68) 93(82) 57(62) 99(93) 

6④ 4 − − 3 2 3 4(1) 5(2) 32(7) − 64(33) − − 90 83 90 99(73) 93(82) 94(86) 53(59) 98(95) 

7⑤ 4 − 3 3 3 1 (2) (3) (11) − (42) − 85 81 79 85 (93) (91) (84) (50) (94) 

8⑤ 4 − 3 3 3 3 (2) (3) (15) − (47) − 90 85 88 93 (92) (91) (89) (49) (92) 

9⑤ 4 − 3 3 4 3 (2) (4) (18) − (53) − 94 90 96 97 (96) (95) (90) (46) (93) 

10⑤ 4 3 3 4 5 3 (3) (4) (22) − (64) 86 84 91 92 93 (92) (90) (92) (43) (94) 

11⑤ 4 3 4 4 5 4 (3) (5) (25) − (70) 88 90 88 95 95 (92) (92) (93) (42) (94) 

Szybkość sprężania 
 ≤ 30 ���� ∙ ��	
�� 

Szybkość przejścia pomiędzy stacjami 3 ���� ∙ ��	
�� 

① przyjęto zawartość �� w �� w obiegu jako ≥ 21%��

② przyjęto zawartość tlenu pozostającego w obiegu na poziomie 90%��

③ uwzględniono obowiązkowe 3 ��	 płukania tlenem (3 razy powtarzane 3-krotne wydmuchanie do wody i dopełnienie przestrzeni oddechowej) przestrzeni oddechowej przed 

opuszczeniem głębokości 15 ���� (przy dekompresji �� nie stosuje sie 3-krotnego płukania), uwzględniono 1 ��	 czasy przejścia pomiędzy stacjami dekompresyjnymi, kiedy 

należy płukać jednokrotnie (3-krotne wydmuchanie do wody i dopełnienie przestrzeni oddechowej) przestrzeń oddechową 
④ profil niezalecany bez dodatkowego zabezpieczenia w tlenowy XBS 
⑤ obowiązkowe zabezpieczenie w tlenowy XBS 
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Przykładowa tabela dekompresji zasadniczej i awaryjnej ��/�� dla aparatu �� � ��		�	��	����� zasilanego ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��
��%��� ⋮ 41��

��%���. 

Trimiks ��: 24,0��,�%�	� ⋮ 35��
��%�� ⋮ 41��

��%��� 

Głębokość 

Czas  

na  

dnie 

Szybkość 

wynurzania 

do pierwszej 

stacji 

Stacje dekompresyjne 

[���	] Całkowity 

czas 

dekompresji③ 

Stacje dekompresyjne 

[���	] 

��① ��①(	�
②) 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

27 24 21 18 15 12 9 6 3 
Gradient wg AMW     ��①(	�

②) 
Czas na stacji 

[���	] [���] [���] [���] [���] [%] 

80 

12⑤ 4 4 4 5 5 5 (4) (6) (10) (16) (76) 91 87 89 91 92 (90) (88) (93) (92) (94) 

13⑤ 4 4 5 5 5 5 (4) (8) (11) (16) (80) 94 91 89 91 94 (94) (95) (92) (92) (95) 

14⑤ 4 4 5 6 6 5 (5) (8) (12) (17) (84) 98 95 95 90 93 (94) (94) (94) (94) (93) 

15 6 5 5 5 7 7 (6) (8) (13) (18) (93) 100 93 93 94 95 (93) (92) (93) (94) (93) 

                      

                      

                      

12⑤ 4 4 4 5 5 5 (4) (6) (26) � (76) 91 87 89 91 92 (90) (88) (93) (43) (95) 

13⑤ 4 4 5 5 5 5 (4) (8) (27) � (80) 94 91 89 91 94 (94) (95) (92) (43) (95) 

14⑤ 4 4 5 6 6 5 (5) (8) (29) � (84) 98 95 95 90 93 (94) (94) (94) (42) (94) 

15 6 5 5 5 7 7 (6) (8) (31) � (93) 100 93 93 94 95 (93) (92) (93) (40) (93) 

                      

                      

                      

Szybkość sprężania � � 30	���	 ∙ ����� 

Szybkość przejścia pomiędzy stacjami 3	���	 ∙ ����� 
① przyjęto zawartość 	� w �� w obiegu jako � 21%	� 
② przyjęto zawartość tlenu pozostającego w obiegu na poziomie 90%	� 
③ uwzględniono obowiązkowe 3	��� płukania tlenem (3 razy powtarzane 3-krotne wydmuchanie do wody i dopełnienie przestrzeni oddechowej) przestrzeni oddechowej przed 

opuszczeniem głębokości 15	���	 (przy dekompresji � nie stosuje sie 3-krotnego płukania), uwzględniono 1	��� czasy przejścia pomiędzy stacjami dekompresyjnymi, kiedy 

należy płukać jednokrotnie (3-krotne wydmuchanie do wody i dopełnienie przestrzeni oddechowej) przestrzeń oddechową 
④ profil niezalecany bez dodatkowego zabezpieczenia w tlenowy XBS 
⑤ obowiązkowe zabezpieczenie w tlenowy XBS 
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W ciągu 24 ���� dozwolone było tylko jedno nurkowanie x z wykorzystaniem aparatu �� − ��	 �	
�� ���
 
zasilanego ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��

��%��� ⋮ 41��
��%���. Pomiędzy kolejnymi nurkowaniami musiało upłynąć co najmniej 

24 ����, niezależnie od rodzaju nurkowania poprzedzającego nurkowanie z wykorzystaniem aparatu
�� − ��	 �	
�� ���
.

Dla przedstawionej w tab.1 przykładowej tabeli dekompresji zastosowano stacje dekompresji tlenowej, 
zaczynające się od ℎ = 12 ����. Przy kalkulacji całkowitego czasu dekompresji uwzględniono dojście do pierwszej stacji 
dekompresyjnej, płukanie przestrzeni oddechowej tlenem przy przejściu/na stacji 15 ���� i w czasie przejścia pomiędzy 
stacjami.  

Obliczenia zawierają gradienty przesyceń policzone dla algorytmu ����� według Bühlma nn a przy uwzględnieniu 
modelu wentylacji aparatu nurkowego ��	 �	
�� ���
 z pozostającym w obiegu 11 ��: 21%��� ⋮ 37%��� ⋮ 42%��� [9].

Nurkowania eksperymentalne 

Podczas nurkowań eksperymentalnych użyto aparatu nurkowego w konfiguracji �� − ��	 �	
�� ���

zasilanego ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��

��%��� ⋮ 41��
��%��� i zastosowaniu dyszy dozującej o wydatku �� = 17 ���� ∙ �����,

przeprowadzonych zgodnie z opisaną wcześniej, procedurą nurkowań eksperymentalnych [16].  
Podstawą do przeprowadzenia badań były analizy teoretyczne12, na podstawie których zaproponowano 

złagodzenie reżimów dekompresji dla Tabel i 8 FN , powodując znaczne wydłużenia dekompresji, choć założenie to jest 
problematyczne do zaaprobowania przy wykorzystaniu aparatu �� − ��	 �	
�� ���
 w operacjach ��� i ��� na 
Bałtyku [13,14,16]. 

Ogólne zasady prowadzenia eksperymentów 

Całą dekompresję przeprowadzano w wodzie. Po zakończonej dekompresji nurek był monitorowany co 0,5 ����,
przez okres do 3 ����  13przy pomocy urządzenia do detekcji śródnaczyniowej wolnej fazy gazowej.

Monitorowano prawą i lewą żyłę podobojczykową oraz prawy przedsionek serca. Przekroczenie wartości grad �� +

dla regionu przedsionkowego lub grad �� dla żył podobojczykowych był przesłanką do rozpoczęcia przeprowadzenia
procedury leczniczej.  

Wszelkie objawy bólowe lub kliniczne typowe dla cięższych postaci ��� 14

Tab. 2 

Zbiorcze zestawienie nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �� − ��� ����� ��	�� . 

Lp. 
Akronim 

nurka 

Przebieg nurkowania 

Uwagi oraz wyniki badania na 
obecność wolnej fazy gazowej  

w naczyniach żylnych [11] 

Głębokość 
nurkowania 

Czas na 
dnie  

Prt 
Czas 

nurkowani
a 

Czas 
dekompres

ji 

[����] [���]
[��� ∙

√���]
[���] [���]

1 Oskar 60 10 22,14 42 32 G=0; 24 %��

2 Hotel 60 10 22,14 44 34 

G=0; 24 %��; zastosowano
złagodzenie reżimu dekompresji 

na rozkład 63 ����/

/10 ���
3 Charlie 63 10 23,08 44 34 G=0; 24 %��

4 Juliett 66 10 24,03 51 41 G=0; 24 %��

5 Juliett 69 10 24,98 56 46 G=0; 24 %��

6 Charlie 60 10 22,14 43 33 G=0; 24 %��

7 Charlie 72 10 25,93 63 53 
po G=I- (LR); po 1h G=I- (LR); po 
2h G=I- (LR); po 3h G=0; 24 %��

8 Delta 60 10 22,14 42 32 G=0; 24 %��

9 Charlie 60 10 22,14 43 33 G=0; 24 %��

10 Kilo 60 10 22,14 42 32 
po G=I- (OS) i G=I (LR); po 30min 
G=I (LR); po 1h G=I- (LR); po 2h 

G=0; 24 %��

11 Juliett 60 10 22,14 42 32 G=0; 24 %��

12 Kilo 66 10 24,03 53 43 G=0; 24 %��

13 Charlie 69 10 24,98 56 46 
po G=I (PR); G=0 po 30min; 

24 %�� 

14 Kilo 63 10 23,08 43 33 G=0; 24 %��

15 Foxtrot 60 10 22,14 43 33 G=0; 24 %��
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Tab. 2 c.d 

Zbiorcze zestawienie nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu � � ���	�����	����� . 

Lp. 
Akronim 

nurka 

Przebieg nurkowania 

Uwagi oraz wyniki badania na 

obecność wolnej fazy gazowej  

w naczyniach żylnych [11] 

Głębokość 

nurkowania 

Czas na 

dnie  
Prt 

Czas 

nurkowani

a 

Czas 

dekompres

ji 

[���] [�$%] 
[./. ∙
√�$%]

[�$%] [�$%] 

16 Juliett 72 10 25,93 61 51 

po G=I- (OS) i G=I (LR) i G=I+ 

(PR); po 30min G=I (LR) i G=I 

(PR); po 1h G=I (LR) i G=I- (PR); 

po 2h G=I- (LR); po 3h G=0; 

24	%��

17 Foxtrot 66 10 24,03 52 42 G=0 

18 Charlie 75 10 26,88 70 60 

po G=I- (LR); po 30min G=I- (LR) i 

G=I- (OS); po 1h G=I (LR) i G=I- 

(OS); po 2h G=0; 24	%��

19 Kilo 72 10 25,93 62 52 

po G=I (OS) i G=I (LR) i G=II+ 

(PR); po 30min G=I- (OS) i G=II 

(LR) i G=II+ (PR); po 1h G=I- (OS) 

i G=II (LR) i G=II (PR); po 2h G=I+ 

(LR) i G=II- (PR); Płukanie tlenem 

6m/30min G=0; 24	%��

20 Juliett 63 10 23,08 43 33 
po G=I (LR); po 30min G=I (LR); 

po 1h G=0; 24	%��

25 Oskar 72 10 25,93 65 55 
po 30min G=I+ (LR); po 1h G=0; 

23,5	%��

26 Lima 70 10 25,30 61 51 G=0; 23,5	%��

27 Mike 73 10 26,25 68 58 

po G=I (LR); po 30min G=I+ (LR) i 

G=I- (PR); po 1h G=I (LR) i G=I- 

(PR); po2h G=0; 23,5	%��
28 Lima 80 10 28,46 77 67 G=0; 23,5	%��

29 November 60 15 27,11 70 55 

po 30min G=II (PR) i G=I- (OS) 

oraz (LR); po 1h G=I (PR) iG=I- 

(LR); po 2h G=0; 23,5	%��

30 Mike 80 12 31,18 88 76 G=0; 23,5	%��

31 November 65 12 25,98 62 50 

po G=I+ (PR) i G=I (LR); po 30min 

G=II (PR) i G=I (LR); po 1h G=II 

(PR) i G=I (LR); po 2h G=I (PR) i 

G=I- (LR); po 3h G=0; 23,5	%��

PR-prawe ramię; LR-lewe ramię OS-przedsionki serca 

stanowiły przesłankę do natychmiastowego rozpoczęcia leczenia. Wszelkie decyzje w zakresie podjęcia leczenia przy 

wystąpieniu objawów chorobowych były podejmowane przez lekarza służby nurkowej 2��	15.  
Ekspozycje �� traktowano jako zanurzenia punktowe stąd, podczas ekspozycji nurek nie wykonywał żadnego 

istotnego wysiłku. Nurek zachowywał taką aktywność, aby zasymulować normalne obciążenie przy punktowym zanurzaniu  

i wynurzaniu.  

Zwiększenie aktywności nurka dozwolone było tylko w celu umożliwienia mu utrzymania komfortu cieplnego. 

Możliwość bezpiecznego wykonania pracy wiąże się z uwzględnieniem ewentualnych sytuacji awaryjnych. Stąd podczas 

eksperymentów pozwalano na sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego wysiłku.  

Na symulację sytuacji awaryjnych polegających na wydatkowaniu dodatkowego wysiłku wyrażał zgodę 2��. 

Podczas dojścia do pierwszej stacji dekompresyjnej i pobytu na stacjach dekompresyjnych obciążenie było minimalne. 

Stanowisko do kontroli wysiłku zostało opisane wcześniej i nie będzie tutaj powtórnie analizowane [9,12]. 

Przykładowe rozkłady dekompresji pokazano w tab. 1 [14,13,16]. Podzielone są one na tabelę podstawową  

i procedury awaryjne16, które dotyczą sytuacji załamania pogody i szybkiego wzrostu zafalowania regionu. W takim 

przypadku trudno jest nurkowi utrzymać się przy linie opustowej na głębokości 
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stacji 3 ���� dlatego dekompresja powinna zakończyć się głębiej, na stacji 6 ����. W tej fazie testów jedynie raz zostało
przeprowadzone takie nurkowanie eksperymentalne – tab. 2. 

Kontrola zgodności założeń dekompresyjnych z aktualnie prowadzoną dekompresją opierała się na monitorowaniu 
składu czynnika oddechowego wdychanego przez nurka. Podczas całego nurkowania należało starać się utrzymać zawartość 
tlenu �	�

 we wdychanym przez nurka �� na poziomie �	�
≥ 20%���/��. Jeśli warunki te nie zostały zachowane podczas 

pobytu na głębokości przepłukiwano przestrzeń oddechową aparatu. Podczas nurkowań eksperymentalnych nie doszło do 
konieczności awaryjnego przerwania dekompresji. 

Nurkowie zabezpieczający korzystali ze standardowych procedur dekompresji �� [19].

DYSKUSJA 

Wyniki nurkowań eksperymentalnych 

Celem badań była weryfikacja przedstawionych powyżej założeń dekompresyjnych. W tym celu przeprowadzono 31 
nurkowań z wykorzystaniem premiksu �� 24,0%��/�� + �� oraz �� 23,5%��/�� z wykorzystaniem inżektora o wydajności 
 � = 17 ���� ∙ ����� w zakresie głębokości � ∈ [60; 80]���� z czasem pobytu w zakresie ! ∈ [10; 15]��� i obciążeniem
dowolnie kształtowanym przez nurków, jednak z takim wyliczeniem aby zawartość tlenu �	�

 możliwie nie spadała poniżej 
�	�

> 20%���/�� − rys. 3.  
Średnie obciążenie dla nurkowań wyrażone w sile " nacisku wywieranej na poziomą płytę połączoną 

z tensometrem zawierało się w przedziale " ∈= #0,7; 2,3$%&. Można w pierwszym przybliżeniu przyjąć, że średni 
obserwowany napór odpowiada zakresowi Czas utrzymywanego obciążenia wahał się w granicach � ∈ [2,5; 15]���.
prędkości średniej płynięcia w węzłach � ∈ #0,5; 0,8$' [9,12,14].

Rys. 3. Przykładowe wyniki nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �� − ��� ����� ��	��. 

Zakres temperatury wody dla poszczególnych nurkowań wahał się na poziomie � ∈ [10; 22]℃. Podczas nurkowań
eksperymentalnych obserwowano niezgodnie z założeniami, utrzymujące się w czasie � ≥  1 ���, spadki minimalnej 
zawartości tlenu �	�

 poniżej poziomu �	�
= 21%���/��. W krótkich okresach czasu były obserwowane spadki poniżej tej 

wartości �	�
= 20%���/��.

Maksymalne wartości obecności wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych w rejonie przedsercowym lub prawej 
lub lewej żyle podobojczykowej podczas prowadzonego monitoringu kształtowały się w zakresie ��(()�* ∈ [0; ��+].
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a) 

b) 

Rys. 4. Wskaźnik obciążenia dekompresyjnego ��� dla: a) przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych; b) przeprowadzonych typów nurkowań 
eksperymentalnych. 

Zbiorcze zestawienie wyników 31 nurkowań eksperymentalnych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu 

�� 
 ���	�����	����� przedstawiono w tab. 2 i na rys. 3. Wyniki pomiarów pokazują, że przy każdej próbie zwiększenia 

wysiłku zawartość tlenu ���
 we wdychanym �� zawartość tlenu rzadko spadała poniżej, minimalnej zwartości tlenu 

���
 20%���/�� lecz stosunkowo często poniżej ���

 21%���/��.

Wskaźnik obciążenia dekompresyjnego 

Z teorii opartej o proces dyfuzji Hemp elm a n  wyprowadził regułę zwaną 34/ [16]. Model ten zakłada stałą wartość 

iloczynu ciśnienia 5 i pierwiastka z czasu 6: 34/ 7 5 ∙ √6 opartego na analizie procesu dyfuzji, który dobrze się sprawdza dla 
krótkich czasów ekspozycji17 [3]. Wartość iloczynu 34/ jest czasami wykorzystywana jako wskaźnik obciążenia 
dekompresyjnego [6].  

Za umiarkowane wartości zagrożenia uznawane są wszystkie te, dla których 34/ ) 25	./. ∙ �$%	,�, za średnie  

Rys. 5. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych zobrazowane na 
wykresie funkcji planowanej głębokości � od planowanego czasu pobytu na dnie �: � � ����, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 
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Rys. 6. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na wykresie funkcji 
planowanej głębokości � od rzeczywistego czasu nurkowania : � � ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 

Rys. 7. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych dla zależności 
poszczególnych nurków eksperymentalnych od obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru. 

Rys. 8. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych dla przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na wykresie 
rzeczywistego czasu nurkowania  w funkcji obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie, jako parametru. 

Rys. 9. Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych naniesionych na 
zależność planowanej głębokości nurkowania � od obciążenia dekompresyjnego ���, w zależności od stężenia tlenu w inercie, jako parametru dla 

25	!�! ∙ 
#$�,� % ��� & 35	!�! ∙ 
#$�,�, a za znaczne dla iloczynu ��� ' 35	!�! ∙ 
#$�,� [7]. 
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Miarę tę wykorzystywano przy badaniach nad zagrożeniem 2�� na Morzu Północnym, które prowadzono na 

zlecenie British Department of Energy [17,3,7]. Tutaj także wykorzystano tę regułę do oceny obciążenia dekompresyjnego – 

rys. 4. 

Analiza wyników  

Przeprowadzono 31 nurkowań eksperymenta-lnych, z których 20 dla mieszaniny ��: 24,0%��� ⋮ 35,0%��� ⋮
41,0%�: a 11 dla mieszaniny ��: 23,5%��� ⋮ 35,0%��� ⋮ 41,0%�:.

W 12 nurkowaniach zdiagnozowano wolną fazę gazową w naczyniach żylnych, przy czym wszystkie pomiary 

dotyczyły „cichej fazy gazowej” [11]. W jednym przypadku, ze względu na długo utrzymującą się wolną fazę gazową 

zdecydowano się na wymycie jej tlenem pod ciśnieniem. 

Wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych podczas przeprowadzonych nurkowań 

eksperymentalnych uwidoczniono na wykresie funkcji planowanej głębokości  od planowanego czasu pobytu na dnie 6: 

 7 ;<6=, w zależności od stężenia tlenu w inercie– rys. 5.  

Zaś na rys. 6 uwidoczniono wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych po 

przeprowadzonych nurkowaniach eksperymentalnych na wykresie funkcji planowanej głębokości  od rzeczywistego czasu 

nurkowania �:  7 ;<�=, w zależności od stężenia tlenu w inercie jako parametru.  

Z oglądu wykresów wydaje się, że obniżenie stężenia tlenu nie miało bezpośredniego wpływu na pogorszenie 

wyników. Na rys. 6 można jednak zauważyć grupowanie się rezultatów nurkowań, dla których stwierdzono występowanie 

wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych, w środkowej części wykresu. 

Możliwym jest, że odpowiedzialnym za ten fakt jest zmiana tkanki wiodącej dla tych rozkładów dekompresyjnych, 

dla której wybrane zostały nieadekwatne parametry. Powszechnie uważa się, że algorytm �>�� nie jest bezpieczny dla 

nurkowań rekreacyjnych, jednak został tutaj wybrany ze względu na to, że przy nurkowaniach militarnych istnieje możliwość 

zaakceptowania wyższych wartości zagrożenia 2�� [4]. 

Nurkowie wojskowi są dobierani, trenowani a ich stan zdrowia i wydolności jest monitorowany. Pozwala to na 

planowanie mniej konserwatywnych programów dekompresji18 dając tym handicap nurkom wojskowym przeciwko mniej 

przygotowanemu przeciwnikowi, umożliwiając efektywniejsze prowadzenie działań ��� i ��2. 

Przedstawiając wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych po przeprowadzonych 

nurkowaniach eksperymentalnych dla zależności obciążenia dekompresyjnego 34/, w zależności od stężenia tlenu ���

w inercie dla poszczególnych nurków eksperymentalnych jako parametru.  

Widać, że reakcje nurków są najczęściej zgodne z oczekiwaniem pojawiania się wolnej fazy gazowej przy 

nurkowaniach o wyższym zagrożeniu wyrażonym iloczynem 34/ – rys. 7. Można znaleźć także kilka zachowań  odmiennych, 
co sugeruje na ważny efekt doboru nurków oraz ich trenowania do nurkowań głębokich. Należałoby także spróbować 

poszukać interakcji ich parametrów fizycznych i fizjologicznych 19 z obserwowanymi zjawiskami. 

Na rys. 8 zobrazowano wyniki pomiarów występowania wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych dla 

przeprowadzonych nurkowań eksperymentalnych na wykresie zależności rzeczywistego czasu nurkowania � w funkcji 

obciążenia dekompresyjnego 34/, w zależności od stężenia tlenu w inercie ���
, jako parametru.

Zaś na rys. 9 pokazano wyniki detekcji wolnej fazy gazowej w naczyniach żylnych dla przeprowadzonych nurkowań 

eksperymentalnych naniesionych na zależność planowanej głębokości nurkowania  od obciążenia dekompresyjnego 34/  
i od stężenia tlenu w inercie ���

, jako parametru.

Oba te wykresy, podobnie jak poprzednio, uwidaczniają możliwość występowania nie do końca adekwatnie 

dobranych parametrów dla tkanek wiodących dla rozkładów o średnim zagrożeniu 2��.  

Rys. 10. Diagram procedury walidacyjnej, opracowany w N M RI  dla grupy profilów dekompresji traktowanych jako blok [5]. 
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Tab. 3 

Prawdopodobieństwo statystycznego zajścia zdarzeń łącznych dla procedury walidacyjnej NMRI. 

Istotność [%] → α�

Prawdopodobieństwo + wystąpienia objawów ��� [%]   → 10 5 1 
Zdarzenie: � = 31;  �(���) = 0 3,8 20,3 73,2 

Przedział ufności ,: ,-� = 0,�. =  1− α�
�

 ∧    α� = ,(0,�) = (1 − +)�� 
/� = ,-0,31. = -1 − 0,10.�� = 0,038

/� = ,-0,31. = -1 − 0,05.�� = 0,203

/� = ,-0,31. = -1 − 0,01.�� = 0,732

 

Podsumowanie 

Po przeprowadzeniu 31 nurkowań bez wystąpienia symptomów ��� możliwe jest zaakceptowanie
zaproponowanych tabel dekompre-syjnych zgodnie z procedurą ��	� – rys. 10 [15].

Analizując uzyskane wyniki w oparciu o rozkład dwumianowy można stwierdzić, że maksymalne oczekiwane 
prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ��� podczas użytkowania systemu jest nie większe od 10% dla poziomu
istotności /� > 0,05. Prawdopodobieństwa przypadkowego zajścia tych zdarzeń łącznych, w funkcji wartości 
prawdopodobieństwa zaistnienia pojedynczego przypadku ��� podano w tab. 3. Dla procedury NM RI  można przyjąć 
hipotezę zerową �� i alternatywna �� w postaci:

 ∀�
��
�
0��:+ < 10%

��:+ ≥ 10%
(1) 

gdzie: 
 −zagrożenie DCS wyrażone prawdopodobieństwem jego wystąpienia; �� −hipoteza zerowa; �� −hipoteza alternatywna. 

Obliczona istotność wnioskowania wynosi20: /� = ,-0,31. = -1 − 0,10.� �  = 0,038 i jest mniejsza niż 5% 21. 
Rozwiązując numerycznie układ równań dla wartości krytycznych istotności / i mocy wnioskowania 1 [8]:

1 − ∑ 3 !

�!∙(��)
∙ +�� ∙ (1 − +�)��4

��� = 1�
∑ 3 !

�!∙(��)
∙ +�� ∙ (1 − +�)��4

��� = /�

(2) 

gdzie: 
� −lewostronna granica przedziału ufności dla wartości zagrożenia wyrażonego prawdopodobieństwem wystąpienia objawów ���; 


� −prawostaronna granica przedziału ufności dla wartości zagrożenia wyrażonego prawdopodobieństwem wystąpienia objawów ���; � −wartość 
krytyczna istotności wnioskowania; �� −wartość krytyczna mocy wnioskowania; � −liczba nurkowań. 

ze względu na +� i +� dla � = 31 nurkowań eksperymentalnych, � = 0 zaobserwowanych przypadków wystąpienia ���,
założeniu wartości krytycznej istotności wnioskowania na poziomie /� = 0,05 i założeniu wartości krytycznej mocy 
wnioskowania na poziomie 1� = 0,95, można obliczyć wartości zagrożenia ���: +� ≅ 0,092;+� ≅ 0,092. Przedział ufności dla 
tak wyliczonych wartości zagrożenia wynosi + ∈ [0; 0,092].

Konkludując, skoro profil przeszedł pomyślnie walidację dla � = 31 nurkowań eksperymentalnych przy � = 0

przypadkach ���, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej ��:+ < 10%  na poziomie ufności , = 95% i mocy
wnioskowania 1 ≥ 0,95.

Wydawałoby się, że odpowiedź po zastosowaniu procedury ��	� jest mało satysfakcjonująca. Należy jednak
zauważyć, że określenie zagrożenia ��� na poziomie 1% wymaga przeprowadzenia � = ���	�

���
����
= ����,��

���
���,���
> 298 nurkowań 

eksperymentalnych przy � = 0 przypadkach ���. Można także pokazać, że należy przeprowadzić � > 473 nurkowań 
eksperymentalnych przy � = 1 przypadków ��� aby upewnić się, że zagrożenie ��� jest nadal na tym poziomie.

Do wnioskowania wykorzystano procedurę ��	� gdyż nurkowania eksperymentalne nie miały dowieść słuszności 
modelu dekompresji, gdyż został on już walidowany przez Bühlmanna. Testowano założenia systemowe do użytkowania 
aparatu22.  

Badania pełnią rolę przesiewowych eliminujące ewentualne błędy grube. Wydaje się wystarczające, że przy 

udowodnieniu, że zagrożenie ��� leży poniżej + < 10% , przy poziomie ufności , = 95% i mocy wnioskowania 1 ≥ 0,95, aby 
tym samym upewnić się, że nie popełniono błędów grubych w procesie planowania dekompresji23.  

WNIOSKI 

W serii I zrealizowano 31 nurkowań eksperymentalnych przeprowadzonych w celu przetestowania systemu do 
nurkowań z wykorzystaniem aparatu nurkowego �� − ��	 �	
�� ���
 zasilanego ��: 24,0��,�%��� ⋮ 35��

��%��� ⋮

41��
��%��� i zastoso-waniu dyszy dozującej o wydatku �� = 17 ���� ∙ ����� w zakresie maksymalnych głębokości

nurkowania ���� ∈ #60; 80$ ����.
Zastosowano własny model wentylacji przestrzeni oddechowej aparatu nurkowego różny od tego, który posłużył 

konstruktorom do opracowania założeń dla tego systemu oddechowego [2]. Jest on jednak zgodny z modelem opisanym  
w stosownym piśmiennictwie [18]. Model wentylacji aparatu został opisany wcześniej i nie był tutaj analizowany [14]. 

Zaproponowano tabele dekompresji dla systemu Tx 23%O� 36%N� 41%He − SCR CRABE SCUBA według podejścia 
Bü hl manna z pewnymi modyfikacjami. Podejście to jest w zasadzie zgodne z podejściem według algorytmu Abyss − 100. 
Starano się zaproponować możliwość awaryjnej rezygnacji z ostatniej stacji 3 mH�O i zakończenie dekompresji na 6 mH�O 
w przypadku znacznego wzrostu zafalowania rejonu 24. 
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W proponowanym systemie dekompresji umożliwiono stosowanie stacji dekompresyjnych25 i sposobów 

limitowania czasu dojścia do pierwszej z nich26 wykorzystywane tradycyjnie w użytkowanych przez MW RP tabelach 

dekompresyjnych. 

Przy nurkowaniach eksperymentalnych nie testowano modelu dekompresji, gdyż został on już walidowany przez 

Bühlmanna, lecz założenia systemowe do użytkowania aparatu27. Badania pełnią rolę przesiewowych eliminujące 

ewentualne błędy grube. W tym celu wydaje się wystarczające, że zagrożenie DCS zostało określone na poziomie około 

ρ ≅ 0,092	, przy poziomie ufności P 7 95% i mocy wnioskowania β   0,95.  
Wyniki badań pokazują, że prawdopodobnie nie popełniono błędu grubego, gdyż w przeciwnym razie zagrożenie ρ 

byłoby znacznie większe. Zatem po przeprowadzeniu 31 nurkowań bez DCS możliwe jest zaakceptowanie zaproponowanych 

tabel dekompre-syjnych zgodnie z procedurą NMRI [15]. 

Limity czasów opuszczania i pobytu na dnie do 10	�$% są krótkie dla operacji podejmowanych na Bałtyku. 

Przeciętna widoczność oraz mrok panujący na głębokościach poniżej 30	��� wymagają, aby nurek zbliżył się na odległość 

do 0,5	� od obiektu minopodobnego w celu rozpoznania. Przy maksymalnej prędkości opuszczania do 15	��� ∙ �$%��

pozwala to na zanurzenie się na głębokości w zakresie  ∈ �60; 80�	��� w ciągu 5	�$%. Pozostaje zatem ok 3	�$% czasu na

rozpoznanie i podjęcie dekompresji.  

Wytyczne do dalszych badań 

Wyniki nurkowań eksperymentalnych z wykorzystaniem aparatu nurkowego typu �� 
 SCR	CRABE	SCUBA 

pokazują, że przy każdej próbie zwiększenia wysiłku zawartość tlenu ���
 we wdychanym �� rzadko spadała poniżej 

ustalonej, minimalnej zwartości tlenu ���
 20%���/��. Stąd w dalszych badaniach należy przyjąć raczej tę wartość do 

prowadzenia obliczeń stosownych rozkładów dekompresji niż przyjętą wcześniej ���
 21%���/��.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań zaproponowano modyfikację systemu dekompresji w kierunku 

profili bardziej konserwatywnych28.  

W tym celu utrzymano gradienty przesyceń na poziomie N�� O 95% podczas procesu dekompresji  

i N�� O 90% po zakończeniu dekompresji. Do obliczeń zastosowano minimalną wartość stężenia tlenu pozostającego  

w cyrkulującym czynniku oddechowym na poziomie ���

���  20%���/��. Zmodyfikowano także procedurę płukania aparatu.

Przy kalkulowaniu tabel dekompresji wykorzystanie do obliczeń czasów azotowych dla tkanek teoretycznych 

według systemu �>��. Założono, że 10	�$% przed rozpoczęciem zanurzania nurek będzie oddychał �� z aparatu na 

powierzchni.  

Zaproponowano rozszerzenie zakresu głębokości operacyjnych  ∈ �45; 80�	��� w celu pokrycia na zakładkę

głębokości operacyjnych z ��. Zastosowano stacje dekompresji tlenowej zaczynające się od 12	���, lecz trzykrotne

przepłukanie obiegu tlenem prowadzono już na stacji 15	��� przed jej opuszczeniem lub podczas mijania tej głębokości. 

Trzykrotne płukanie przestrzeni oddechowej tlenem polega na trzykrotnym powtórzeniu procedury jednokrotnego 

płukania, która polega na trzykrotnym wydmuchaniu czynnika oddechowego z płuc do wody i dopełnieniu przestrzeni 

oddechowej tlenem.  

Jeśli stacja 15	��� nie występuje, to i tak otwarcie tlenu następuje na głębokości 15	��� i płukanie przestrzeni

oddechowej tlenem występuje podczas procesu wynurzania do pierwszej stacji dekompresyjnej poniżej 15	���. Szybkość

dojścia do pierwszej stacji przyjęto na poziomie '( ) 15	��� ∙ �$%��.

Podczas dekompresji tlenowej w czasie przejścia pomiędzy stacjami z szybkością '( ) 3	��� ∙ �$%�� nie płucze się

już przestrzeni oddechowej gdyż podczas badań okazało się, że podczas dekompresji �� i �� takie płukanie nie jest 

konieczne, choć zalecane.  

Do obliczeń przyjęto, że podczas dekompresji tlenowej zawartość tlenu ���
 w obiegu wyniesie ���

���  90%��
/��.

Szybkość dojścia do pierwszej stacji przyjęto w analizie na poziomie '( O 15	� ∙ �$%��. 

Choć możliwe jest zaprojektowanie procedury to przy opracowywaniu systemu dekompresji nie zajmowano się tą 

problematyką, gdyż nurkowania takie są mało efektywne już dla głębokości 45	���. W ciągu 24	PQRS dozwolone jest tylko 
jedno nurkowanie29 z wykorzystaniem aparatu �� 
 ���	�����	����� zasilanego premiksem o składzie ��:	23,0�	,�%��� ⋮ 
36��

�	%��� ⋮ 41�	��%�:.

Badania aparatu nurkowego CRABE są rezultatem projektu naukowego, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w latach 2012 – 2015. 
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1 Mine Countermeasure, 
2 Explosive Ordinance Disposal, 
3 niezależny aparat nurkowy (SCUBA Self-Contained Underwater Breathing Apparatus) o półzamkniętym obiegu (SCR Semi-close Circuit 
Rebreather) trymiksu (Tx) jako czynnika oddechowego typu CRABE, 
4 Polecenie wdrożenia aparatu ����� Nr 106 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 17 listopada 2010 roku, 
5 mieszanina helowo-azotowo-tlenowa, 
6 zamieszczono je we wcześniejszych opracowaniach, tj. Kłos R.: Wstępna analiza proponowanych tabel dekompresji dla aparatu CRABE na 
podstawie opracowania Dive conduct and organization − tab. 7. Decompression table for a Nitrox containing 30%O�: OTM/TULIPAN III/01- 
2013; Kłos R.: Wstępna analiza proponowanych tabel dekompresji dla aparatu CRABE na podstawie opracowania Dive conduct and 

organization − tab. 8. Decompression table for a Trimix containing 23%O� 36%N� 41%He: OTM/TULIPAN III/02-2013, 
7 z małym zagrożeniem ���, 
8 programy dekompresyjne zakładają oddychanie zdefiniowanym czynnikiem oddechowym − zbliżenie się do realizacji tego założenia 
możliwe jest jedynie w dobrze zaprojektowanych systemach o obiegach otwartych, 
9 mieszaniny azotowo-tlenowe, 
10 nurkowania powtarzalne są zabronione, 
11 w aparatach o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego następuje relatywny spadek zawartości tlenu w recyrkulującym czynniku 
oddechowym, 
12 analizy porównawcze zagrożenia ��� dla T a b e l i 8 FN D e c omp r e s s i o n  t a b l e  f o r  a  T r i m i x  c o n t a i n i n g  23%�� 36%	� 

41%


 (Aqua Lung France, 2012) i proponowanego systemu AMW, 
13 chyba, że nadzorujący lekarz uznał inaczej, lecz minimalny czas obserwacji nie był krótszy niż 1,5 ℎ, 
14 szczególnie neurologiczne, 
15 Diving Medical Officer, 
16 jeżeli procedury awaryjne były możliwe do wygenerowania w trakcie teoretycznych obliczeń dla poszczególnych bloków 
reprezentujących różne założenia dekompresyjne, 
17 do maksymalnego czasu 100 

�; późniejsze próby zastosowania podobnych reguł do nurkowań saturowanych były także udane, 
18 bardziej forsownych rozkładów dekompresji, 
19 jak wiek, wydolność wyjściowa, zawartość tkanki tłuszczowej itp., 
20 obliczenia przeprowadzono z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, 
21 wartości najczęściej przyjmowanej jako graniczna �� przy wnioskowaniu statystycznym, 
22 przede wszystkim model wentylacji przestrzeni oddechowej, sposób płukania aparatu, dopuszczalne obciążenie pracą itp., 
23 wyniki badań pokazują, że prawdopodobnie nie popełniono błędu grubego, gdyż w przeciwnym razie zagrożenie � byłoby znacznie 
większe, 
24 nurkowi ciężko jest wtedy utrzymać się przez cały czas postoju na stacji poniżej 3 


��, jeśli nie jest to przynajmniej głębokość 5−7 razy przewyższająca wysokość fali; podczas nurkowań punktowych dekompresję 
przechodzi się przy linie opustowej, która zmienia swoją pozycję podczas przechyłów jednostki pływającej, 
25 w MW RP wykorzystuje się tabele dekompresyjne ze stacjami dekompresyjnymi rozłożonymi co 3 


��, 
26 w MW RP wykorzystuje się sposób limitowania czasu dojścia do pierwszej stacji dekompresyjnej, podając czas dojścia, 
27 przede wszystkim model wentylacji przestrzeni oddechowej, sposób płukania aparatu, dopuszczalne obciążenie pracą itp., 
28 możliwe jest zaakceptowanie przetestowanego systemu, lecz mogłoby to spowodować trudności w utrzymaniu w wymaganej kondycji 
nurków w jednostkach, stąd zaproponowano nieznaczne zwiększenie konserwatyzmu przy planowaniu dekompresji, 
29 nurkowania powtarzalne są zabronione, 




